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Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— bifalla talan och ogiltigförklara punkterna 2, 3 och 5 i det
beslut som meddelades av andra överklagandenämnden den
10 januari 2012 i de förenade ärendena R 518/2011-2 och
R 795/2011-2, såsom oförenliga med rådets förordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps
varumärken (nu förordningen (EG) nr 207/2009), och
— förplikta svaranden och intervenienten, i förekommande fall,
att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument

C 194/21

— ogiltigförklara beslut R 347/2011-4 som meddelades av
harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 31 ja
nuari 2012 och förklara att varumärkessökandens överkla
gande vid harmoniseringsbyrån borde ha avslagits enligt
artikel 8.1 i varumärkesförordningen och invändningsenhe
tens beslut att avslå den blandade ansökan nr 7 014 392
(MICRO) borde ha fastställts,
— förplikta de parter som har bestritt förevarande talan att
ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Olympus Imaging Corporation

Sökande av gemenskapsvarumärke: Constructora de obras munici
pales, SA (COMSA)

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket MICRO i svart och vitt
för varor i klass 9 (ansökan nr 7 014 392)

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”COMSA” för varor och
tjänster i klasserna 19, 35, 36, 37, 39 och 42 — ansökan
om registrering som gemenskapsvarumärke nr 7 091 051

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det spanska figurmär
ket micro i ljusblått och mörkblått för varor och tjänster i
klasserna 9, 38 och 42 (nr 2736947)

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Bolagsnamnet (firman)
”COMSA S.A.” och det icke registrerade varumärket ”COMSA”

Invändningsenhetens beslut: Bifall för invändningen och avslag på
ansökan om registrering

Invändningsenhetens beslut: Delvist bifall till invändningen
Överklagandenämndens beslut: Delvist bifall till sökandens och
svarandens överklaganden
Grunder: Åsidosättande av artikel 8.4 i rådets förordning nr
207/2009.

Överklagandenämndens beslut: Bifall för överklagandet och upp
hävande av invändningsenhetens avslagsbeslut
Grunder: Felaktig tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr
207/2009, eftersom det föreligger förväxlingsrisk mellan de
motstående kännetecknen

Talan väckt den 2 april 2012 — Investrónica mot
harmoniseringsbyrån — Olympus Imaging Corp. (MICRO)
(Mål T-149/12)
(2012/C 194/35)

Talan väckt den
harmoniseringsbyrån

Rättegångsspråk: spanska

4 april 2012 — Pri mot
— Belgravia Investment Group
(PRONOKAL)
(Mål T-159/12)

Parter

(2012/C 194/36)

Sökande: Investrónica SA (Madrid, Spanien) (ombud: advoka
terna E. Seijo Veiguela och J.L. Rivas Zurdo)

Rättegångsspråk: spanska
Parter

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Motpart vid överklagandenämnden: Olympus Imaging Corp.
(Tokyo, Japan)
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska

Sökande: Pri SA (Clémency, Luxemburg) (ombud: advokaterna C.
Marí Aguilar och F.J. Márquez Martin)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Motpart vid överklagandenämnden: Belgravia Investment Group
Ltd (Tortola, Brittiska Jungfruöarna)

C 194/22
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Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara beslut R 311/2011-2 som meddelades av an
dra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering
inom den inre marknaden (varumärken, mönster och mo
deller) den 20 december 2011 om avslag på Pri SA:s över
klagande och om delvis registrering av BELGRAVIAS ge
menskapsvarumärke nr 5744099 ”PRONOKAL” i klasserna
5, 29, 30 och 32 samt avslå ansökan om registrering av
nämnda varumärke i klasserna 5, 29, 30 och 32 med hän
visning till att det är oförenligt med Pri SA:s rättigheter,
— förplikta svaranden att i enlighet med artikel 87.2 i rätte
gångsreglerna ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Belgravia Investment Group Ltd.
Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket PRONOKAL för varor i
klasserna 5, 29, 30 och 32 — ansökan om gemenskapsvaru
märke nr 5744099
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden
Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det spanska ordmärket
och firman PRONOKAL för varor i klass 30
Invändningsenhetens beslut: Delvis avslag på invändningen och
delvis bifall till registreringsansökan
Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet
Grunder: Åsidosättande av artikel 8.2 c i förordning nr
207/2009
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— delvis ogiltigförklara det beslut som fattats av harmonise
ringsbyråns andra överklagandenämnd den 25 januari
2012 i ärende R 437/2011-2,
— slå fast att ansökan om registrering av det omtvistade va
rumärket helt ska avslås med stöd av artikel 8.1 b i för
ordning nr 207/2009, och
— förplikta den andra parten vid överklagandenämnden att
ersätta kostnaderna för förfarandet vid harmoniseringsbyrån
och rättegångskostnaderna vid tribunalen.
Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Den andra parten vid överkla
gandenämnden
Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”FreeLounge”, för varor
och tjänster i klasserna 16, 35 och 41 — registreringsansökan
nr 8442832
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden
Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det franska figurmär
ket ”free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX” nr 99785839, för
varor och tjänster i klasserna 9 och 38, det franska ordmärket
”FREE” nr 1734391 för tjänster i klass 38, det i det franska
näringslivet använda bolagsnamnet ”FREE”, det i näringslivet
använda domännamnet ”FREE.FR”.
Invändningsenhetens beslut: Avslag på ansökan om registrering av
gemenskapsvarumärke
Överklagandenämndens beslut: Delvis upphävande av det överkla
gade beslutet
Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr
207/2009

Talan väckt den 11 april 2012 — Free mot
harmoniseringsbyrån — Conradi + Kaiser (FreeLounge)
(Mål T-161/12)
(2012/C 194/37)

Talan väckt den 10 april 2012 — Bolívar Cerezo mot
harmoniseringsbyrån — Renovalia Energy (RENOVALIA)
(Mål T-166/12)

Rättegångsspråk: franska

(2012/C 194/38)

Parter

Rättegångsspråk: spanska

Sökande: Free (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten Y. Coursin)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)
Motpart vid överklagandenämnden: Conradi + Kaiser GmbH
(Kleinmaischeid, Tyskland)
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska

Parter
Sökande: Juan Bolívar Cerezo (Granada, Spanien) (ombud: advo
katen I. M. Barroso Sánchez-Lafuente)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Motpart vid överklagandenämnden: Renovalia Enrgy, SA (Villarob
ledo, Spanien)

